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1. Val av justerare
Förslag: Jan Hansson (M) med Dan Walterson (S) som ersättare.

Justering sker fredag den 19 augusti 2016 klockan 13.00 på sekreterarens rum,
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2. Presentation av ny enhetschef för arbetsmarknadsenheten
Emil Chandorkar kommer och presenterar sig, 9.00
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3. Utredning av ridskoleverksamheten i Lindesberg
Föredragande: Jonas Andersson, Roger Sixtensson 9.10
Ärendebeskrivning

Utifrån en motion från Magnus Ingwall (SD) och Thord Durnell (SD) om ett kommunalt
finansierat ridhus till Föreningen Linde Ridskola beslutande tillväxtutskottet den 12 februari
2015 att uppdra till tillväxtförvaltningen att:
•

•
•

Utreda vilka alternativa lösningar andra kommuner har använt sig av och vilka
olika modeller av lösningar som kan vara aktuella för ridskoleverksamheten i
Lindesbergs kommun.
Utreda om Föreningen Linde Ridskola tillsammans med allmänna arvsfonden
kan hitta finansieringsförslag till ett nytt ridhus.
Återrapportering ska ske till tillväxtutskottet i två omgångar, senast i juni 2015
samt november 2015.

Fritidskonsulent Jonas Andersson rapporterade den 2 juni 2015 om arbetet med
ridskoleutredningen för tillväxtutskottet. Föreningen Linde Ridskola har bytt styrelse och
påbörjat arbetet med att se över möjligheten att få ett ridhus. De arbetar med en ansökan
om bidrag till Allmänna arvsfonden, har annonserat efter en ny ridskolechef, påbörjat
samtal med socialförvaltningen om framtida samarbete samt även inlett samtal med Libo
för att hitta lösningar inför framtiden.

Föreningen behöver även teckna ett nytt arrendeavtal på minst 10 år.

Tillväxtutskottet uppmanade fritidskonsulenten den 2 juni 2015 att fortsätta arbeta fram
olika beslutsförslag som utskottet kan ta ställning till under hösten.

Fritidskonsulet Jonas Andersson har överlämnat utredningen av ridskoleverksamheten i
Lindesberg, daterad den 5 oktober 2015.

Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016 att tacka för ridskoleutredningen och
uppdrog till fritidskonsulenten att till tillväxtutskottets sammanträde i april 2016 göra en
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grov bedömning utifrån Föreningen Linde Ridskolas ansökan till Allmänna Arvsfonden
och Sparbanksstiftelsen hur mycket medel kommunen skulle behöva avsätta i
budgetprocessen samt hur ägarförhållandena skulle kunna se ut.

Tillväxtutskottet efterfrågade även elevantal och hur många som i dagsläget använder
Föreningen Linde Ridskolas anläggning samt ungefärligt beräknad driftkostnad för ett
nybyggt ridhus.

Fritidskonsulent Jonas Andersson överlämnade den 24 mars 2016 yttrande med
förutsättningar och bedömning av inlämnade bidragsansökningar av Föreningen Linde
Ridskola

Tillväxtutskottet beslutade den 5 april 2016 att uppdra till VD för Fastigheter i Linde AB att
utreda och räkna på driftskostnaderna för eventuellt ett nytt ridhus.

Återkoppling ska ske till tillväxtutskottet i juni 2016.

VD för fastigheter i Linde AB inkom med en skrivelse den 1 juni 2016 med förutsättningar
för att i FALABs regi bygga en ridhusanläggning i Norslund, med hyreskalkyl.

Vid utskottets sammanträde den 9 juni 2016 informerar VD för Fastigheter i Linde AB och
fritidskonsulent Jonas Andersson om läget med Föreningen Linde Ridskolas ansökan till
allmänna arvsfonden, som förhoppningsvis behandlas under juni månad 2016. Utskottet
får även se en idéskiss för hur hästnära boende, stallar och ridhus skulle kunna se ut.
3.1. Handlingar
Ridhus Norslund rapport till TU 160531..pdf (inkluderad nedan)
Ridsport i Lindesbergs kommun Uppdaterad 160608.pdf (inkluderad nedan)
Synpunkter kiteborg.pdf (inkluderad nedan)
Synpunkter FLR.pdf (inkluderad nedan)
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Synpunkter lindetrakten.pdf (inkluderad nedan)
Synpunkter Johanna klockars.pdf (inkluderad nedan)
bilaga 1 johanna klockars synpunkter.pdf (inkluderad nedan)
bilaga 2 johanna klockars.pdf (inkluderad nedan)
Beslut Allmänna arvsfonden Linde ridskola.pdf (inkluderad nedan)
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p.2016.2010
2016-06-01
Dnr 2015/314

Ridhus Norslund.

På uppdrag av Tillväxtutskottet har FALAB undersökt förutsättningarna för att i egen regi
bygga en ridhusanläggning i Norslund.
Utifrån det ridhus som föreningen Linde Ridskola har haft ute på anbudsförfrågan har FALAB
gjort en hyreskalkyl med följande förutsättningar:








Fastigheten byggs med FALAB:s intentioner runt låga driftskostnader baserade på en
livscykelanalys.
FALAB äger hela ridhuset och ansvarar för drift och underhåll.
Föreningen Linde Ridskola erhåller externa bidrag på fem miljoner kronor som FALAB
kan tillgodogöra sig för att sänka kapitallasten i projektet.
Föreningen Linde Ridskola har tillgång till ridhallen följande tider: vardagar 16.00 –
21.00 samt sex helger per år avsedda för tävlingar. Tillgången till tvåvåningsdelen
med omklädningsrum, kontor, café, mm är föreningens till 100%.
Övrig tid i hallen förutsätter FALAB att allmänheten inkl. LIBO:s framtida hyresgäster
kommer ha full nyttjanderätt av.
Föreningen Linde Ridskola ansvarar för invändig städning av samtliga ytor samt
skötsel av ridhallens golv.

Under ovanstående förutsättningar kan Lindebergs kommun förhyra ridhusanläggningen av
FALAB för en årlig hyra av 875.000:-/år, inkl samtliga kostnader. Det blir ca 405:-/m2 och år
att jämföras med Lindesberg Arena drygt 1.800:- (kommunens del) eller sporthallen i Frövi
drygt 800:-/m2 och år. Den förhållandevis låga kvadratmeterkostnaden beror främst på det
bidrag som sänker investeringskostnaden samt att FALAB kan lägga en del av hyran på de
hyreslägenheter som LIBO skall bygga i området.
FALAB kommer inte att bygga ett ridhus enbart baserat på LIBO:s framtida
bostadsbyggnation i området. Vid en eventuell byggnation av ridhuset i FALAB:s regi
kommer det att planeras/prioriteras in i vår övriga verksamhet varefter en tidplan kan
presenteras.

Roger Sixtensson
Fastigheter i Linde AB

2015-10-05
Jonas Andersson
Tillväxtförvaltningen

Utredning om ridskoleverksamhet i
Lindesbergs kommun

Bilder från ridsportverksamhet i Lindesbergs kommun
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Uppdraget från Tillväxtutskottet
Tillväxtutskottet ger tillväxtförvaltningen i uppdrag att utreda vilka alternativa lösningar för
ridskoleverksamhet som andra kommuner har använt sig av och vilka olika modeller av
lösningar som kan vara aktuella i Lindesbergs kommun.

Metoder
Insamling av uppgifter från kommuner och Svenska Ridsportförbundet och intervjuer med
företrädare för kommuner, Svenska Ridsportförbundet, Örebro läns Ridsportförbund, SISU
Idrottsutbildarna i Örebro, ridsportföreningar och privata ridskolor.

Avgränsning
Utredningen omfattar bara den typ av ridverksamhet som organiseras av Svenska
Ridsportförbundet.
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Hästsportens organisation
Det finns ca 360 000 hästar i landet vilket gör Sverige till ett av Europas hästtätaste länder.
Hästar och hästsport fyller en viktig funktion för många människor och ridning är en mycket
populär fritidsaktivitet. Det är en stor bredd på olika former av hästsport i Sverige där de
största är ridning och trav. Det är en blandning av privat och föreningsdriven verksamhet.
Trav och galopp är bl.a. organiserade i bolagsform under AB Trav och Galopp.
Svenska Ridsportförbundet organiserar tävlingsverksamheten för ridning där bl.a.
banhoppning, dressyr, voltige och fälttävlan ingår. Svenska Ridsportförbundet är en av 70
medlemsorganisationer i Riksidrottsförbundet och en del av svensk idrottsrörelse. Det är bara
ideella föreningar som kan bli medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Föreningstyper som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet
Svenska Ridsportförbundet har ca 930 medlemsföreningar som tillsammans har ca 150 000
medlemmar. Hälften av medlemsföreningarna är privatryttarföreningar och hälften driver eller
har koppling till en ridskola.
Det är stor skillnad mellan olika ridsportföreningar och den verksamhet som de bedriver. Det
är främst 3 olika typer av föreningar som är medlemmar i Ridsportförbundet.
Privatryttarförening, förening som bedriver egen ridskoleverksamhet och förening som
samarbetar med en privatägd ridskola.
För att få tävla måste ryttaren vara medlem i en ridförening som är medlem i Svenska
Ridsportförbundet. Har en förening licensierade tävlingsryttare är föreningen skyldig att
arrangera tävlingar. Det kan ske enskilt eller tillsammans med andra föreningar. Detta är två
orsaker som påverkar föreningsbildningen inom ridsporten.
Nedan beskrivs de föreningstyper som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.
Privatryttarföreningar
Är en förening där många av medlemmarna äger egen häst. Föreningens verksamhet består
oftast av att skapa bra förutsättningar för ridning för föreningens medlemmar, Det kan ske
genom att driva ridbana och i vissa fall ridhus. Föreningen äger inga egna hästar eller bedriver
någon utåtriktad ridskoleverksamhet men ordnar tränings- och utbildningsverksamhet för
föreningens medlemmar. Föreningens medlemmar kan tävla för föreningen och föreningen
arrangerar också tävlingar.
Barn- och ungdomsverksamheten i en privatryttarförening av varierande omfattning. Däremot
kan föreningen arrangera tävlingar för barn och ungdomar.
Föreningar som bedriver ridskoleverksamhet
Ett stort antal föreningar bedriver egen ridskoleverksamhet med anställd personal och egna
hästar. Verksamheten bedrivs på ägd eller arrenderad ridanläggning. Det finns även exempel
på föreningar som har bolagiserat ridskoleverksamhet som bedrivs i ett av föreningen helägt
aktiebolag.
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En förening som bedriver ridskoleverksamhet har oftast också privatryttarverksamhet och
arrangerar tävlingar.
I Örebro län bedriver följande föreningar egen ridskoleverksamhet.
Hallsbergs Ridklubb, Arrenderar kommunalt ägd ridanläggning.
Folkatorp Ridsportssällskap, Kumla. Arrenderad ridanläggning.
Föreningen Linde Ridskola. Kommunal ridanläggning med föreningsägt ridtält.
Gyttorps Ridklubb, Nora. Föreningsägd ridanläggning.
Karlskoga Ridklubb, Arrenderar kommunalt ägd ridanläggning
Örebro Fältrittklubb. Arrenderar kommunalt ägd ridanläggning med ett föreningsägt ridhus.
Förening som samarbetar med en privatägd ridskola
Skillnaden mellan föreningar inom den här kategorin är stor. Allt från självständiga föreningar
som bedriver en omfattande ridverksamhet till föreningar som mer eller mindre är rena
pappersföreningar. För att illustrera skillnaderna ges här 3 exempel på föreningar inom den
här kategorin.
Föreningsexempel 1
Förening som äger ridanläggningen men som arrenderar ut ridskoleverksamheten till en privat
aktör. Föreningen bestämmer innehåll, omfattning och kvalitet på ridskolan verksamhet samt
är anordnare av verksamheten. Det kan vara krav på medlemskap i föreningen för att delta i
ridskolans verksamhet.
Föreningsexempel 2
En privatryttarförening har samarbetsavtal med en privat ridskola där föreningens medlemmar
kan använda ridhuset vissa tider. Föreningen bestämmer själva över föreningens
ridverksamhet och arrangerar tävlingar och utbildningar för föreningens medlemmar. Ridande
på ridskolan kan bli medlem i föreningen och representera föreningen vid tävlingar.
Föreningen har inget inflytande över den privata ridskolans verksamhet. Likväl som den
privata ridskolan inte har något inflytande över föreningens verksamhet.
Föreningsexempel 3
Det finns en privat ridskola. Ägaren tillsammans med ett par personer startar eller ”tar över”
en befintlig förening. Främsta skälet är att ridande på ridskolan ska kunna delta i tävlingar,
ridskolans personal kan delta på utbildningar arrangerade av Svenska Ridsportförbundet samt
möjligheten att söka bidrag i föreningens namn. Föreningen bedriver ingen egen
ridverksamhet förutom att ha licensierade ryttare. Föreningens verksamhet består i stället av
att stödja den privata ridskolan samt kan ha en viss social verksamhet för de ridande på
ridskolan. Föreningen har ofta en mycket svag ställning i förhållande till den privata ridskolan
och det är inte ovanligt att ägaren ingår i föreningens styrelse som adjungerad ledamot.
Som exemplen visar kan en ryttarförening som har samarbete med en privat ridskola vara
olika självständiga i förhållande till ridskolan. Det är ovanligt att en förening har inflytande på
ridskoleverksamheten speciellt om ridanläggningen också ägs av samma person som driver
ridskolans verksamhet.
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Ridsportverksamhet i Lindesbergs kommun
I Lindesbergs kommun finns tre föreningar som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet,
En ridförening som är medlem i Svenska Handikappidrottsförbundet samt två privatdrivna
ridskolor. Förutom dessa finns ett par företag som har turridning och lite annan utåtriktad
häst/ridverksamhet men som inte omfattar verksamhet som organiseras av Svenska
Ridsportförbundet. Följande ridsportföreningar och ridskolor finns i Lindesbergs kommun.

Ridsportföreningar i Lindesbergs kommun
Förening Linde Ridskola
Förening som driver ridskola
Ridhus: Tält från 1983. Mått 40x20 meter.
Antal lektionshöstar: 8 st.
Antal medlemmar: Ca 100
Antal uppsittningar per vecka: ca 70.
Kommunala bidrag 2015: 185 000 kr i driftsbidrag. 10 337 kr i aktivitetsbidrag.
Bedriver ridskola med 8 ridskolehästar. Föreningen har även ett antal privatryttare och
föreningen arrangerar tävlingar. Samarbetar under vissa tävlingar med Ramsbergs
Ryttarsällskap. Bedriver verksamheten på Norslund som ägs av LIBO med ett föreningsägt
ridtält.
Lindetraktens Hästsportförening
Förening som samarbetar med en privatägd ridskola
Antal medlemmar; ca 90
Kommunala bidrag 2015: Föreningen har inte sökt något kommunalt bidrag.
Bildades som en privatryttarförening för ca 10 år sedan. Har i dag samarbete med
Klockarsgården vilket innebär i praktiken att föreningen inte bedriver någon egen organiserad
ridverksamhet utan fungerar mer som en tävlingsförening för de som rider på Klockarsgården.
Även föreningens egna tävlingar arrangeras av Klockarsgården. Föreningen har inget
inflytande på ridskoleverksamheten eller någon annan ridverksamhet som bedrivs på
Klockarsgården.
Ramsbergs Ryttarkamrater
Privatryttarförening
Antal medlemmar: ca 45.
Kommunala bidrag 2015: 5 000 kr i driftsbidrag.
Bedriver ridverksamhet för föreningens medlemmar samt arrangerar tävlingar. Har ett
samarbete med Föreningen Linde Ridskola vad avser vissa tävlingsarrangemang. Har en
fullstor ridbana med belysning vid Ramsbergs idrottsplats.
Lindesbergs Handikapp Hästklubb
Ridklubb/Ridskola
Antal medlemmar: ca 50
Antal hästar: 5
Kommunala bidrag 2015: 5 000 kr i driftsbidrag. 1 856 kr i aktivitetsbidrag.
Ridverksamheten som bedrivs har tidigare helt varit riktad till särskolans elever i Lindesberg
men sedan i år tar föreningen även emot andra barn. Verksamheten bedrivs på Ehnviksgården
som ägs av Gun Ehnvik. Det är otydligt vilken verksamhet som bedrivs av föreningen eller
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Ehnviksgården. Ägaren är huvudansvarig och dottern till ägaren är verksamhetsansvarig i
föreningen. Föreningen är inte medlem i Svenska Ridsportförbundet utan i Svenska
Handikappidrottsförbundet.

Privat ridskoleverksamhet
Klockarsgården, Lindesberg
Ägare: Johanna Klockars
Ridhus: Byggt 2015. Mått 60x20 meter.
Antal lektionshästar: 10 st.
Antal uppsittningar per vecka: ca 90.
Bedriver verksamheten på heltid på den egna gården. Förutom ridskolan bedriver
Klockarsgården även annan djurverksamhet där barn kan komma till gården och umgås med
olika sorters djur. Har även annan ridverksamhet med bl.a. turridningar, uthyrning av hästar
med mera. Samarbetar med Lindetraktens Hästsportförening.
Vagnsbrohagens Gård, Vedevåg
Ägare: Kicki Kiteborg
Ridhus: Byggt 2006. Mått: 48x22 meter.
Antal lektionshästar: 12 st.
Antal uppsittningar per vecka: ?
Privat ridskoleverksamhet som bedrivs på hobbynivå då ägaren har ett annat heltidsjobb.
Samarbetar inte med någon lokal ridsportförening i kommunen.
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Skillnader mellan förenings- och privatdriven ridskola
Med ridanläggning avses ridhus, ridbana, stall, hagar, omklädningsrum, utbildningslokaler
med mera. Det avser alla de faciliter som behövs för att bedriva ridverksamhet.
Ridskoleverksamhet har höga kostnader på grund av investeringar i hästar, inventarier,
byggnader och övriga anläggningstillgångar. Avgörande för en ridskolas ekonomi är
anläggningens kostnader och hur effektivt ridanläggningen används.
En grundförutsättning för alla former av ridskoleverksamhet är att ridanläggning, personal,
antal hästar med mera är dimensionerade utifrån de förutsättningar som finns för att generera
inkomster. En stor ridanläggning med höga driftskostnader överlever inte på sikt om antalet
ridande är för lågt.
Rent verksamhets- och kvalitetsmässigt behöver det inte vara någon skillnad mellan privat
och föreningsdriven ridskoleverksamhet. Avgifterna för ridlektioner m.m. behöver inte heller
skilja sig åt. Det är däremot stor skillnad mellan privata och föreningsdrivna ridskolor när det
gäller tillkomst och möjlighet för de ridande att påverka innehållet i verksamheten.
En privat ridskola är startad på kommersiella grunder där ägaren ofta vill kombinera hobby
med företagande. Engagemanget i ridverksamhet kan ske på hel eller deltid. I de flesta fall
äger samma person en gärd som lämpar sig för ridverksamhet i olika former. Den privata
verksamheten bedrivs i vinstsyfte.
En förening som driver en ridskola är uppkommen från ett behov där föreningens medlemmar
ser behovet av att bedriva ridskoleverksamhet. Verksamheten drivs inte med vinstsyfte utan
verksamhetens eventuella överskott återinvesteras i ridanläggningen och föreningens
verksamhet. Verksamheten bedrivs på demokratiska grunder där föreningens medlemmar
bestämmer inriktningen.
För att göra en rättvis bedömning av för- och nackdelar med respektive driftsform så måste
ägandet av ridanläggningen vägas in. Ägarförhållandet har en stor betydelse för
verksamhetens långsiktiga stabilitet.
Vid en undersökning som Svenska Ridsportförbundet genomförde 2010 såg ägarförhållandet
av ridanläggningarna ut så här för föreningar som bedriver ridskoleverksamhet eller
föreningar som har koppling till en privat ridskola och som är medlemmar i Svenska
Ridsportförbundet.
Föreningsägd
Kommunalt ägd
Blandat ägande förening och kommun
Privatägd

35%
27%
9%
29%

Undersökningen visar att det är ganska jämt fördelat av ägandeformerna för ridanläggningar.
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Nedan visas för- och nackdelar för respektive driftsform.
Föreningsdriven ridskola på egen eller kommunal ridanläggning
Fördelar
Nackdelar











Medlemmarna bestämmer innehåll
och inriktning av föreningens
verksamhet.
De ridande får en demokratisk fostran
i en ideell förening.
Ridskolans personal kan garantera en
kontinuitet i verksamheten även vid
byte av styrelse.
Föreningen kan mobilisera ideellt
arbetande medlemmar till olika
insatser i verksamheten.
Kommunen kan ha insyn i
verksamheten.
Kommunen kan stödja verksamheten
ekonomiskt
Verksamheten bedrivs utifrån
Ridsportförbundets och
Riksidrottsförbundets riktlinjer för
barn- och ungdomsidrott.
Kan söka olika offentliga bidrag till
utveckling av verksamheten och
förbättringar av ridanläggningen.




Medlemmarna kan välja en styrelse
som inte har tillräcklig kompetens för
att driva verksamheten.
Olika viljor i föreningen kan leda till
att verksamheten blir lidande.

Privat ridskola på egen eller kommunalt ägd ridanläggning
Fördelar
Nackdelar



Ett stort engagemang i verksamheten
av ägaren för att verksamheten
bedrivs kommersiellt.





Inga kostnader för kommunen.







Ett konsumentförhållande mellan
företag och ridande där de ridande
inte kan juridiskt påverka
verksamhetens innehåll eller
inriktning.
Verksamheten kan påverkas negativt
av t.ex. dålig ekonomi, sjukdom eller
förändrade familjeförhållanden hos
ägaren.
Kommunen har ingen insyn i
verksamheten.
Kommunen kan inte stödja
verksamheten ekonomiskt.
Kan inte söka offentliga bidrag för att
utveckla anläggning eller verksamhet.
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Vilken driftsform av ridskola är bäst på lång sikt?
Svaret är beroende på var verksamheten bedrivs. Den kan ske på egen ägd-, kommunalt ägdeller arrenderad ridanläggning.
Om en ridskola inte är lönsam och ger underskott blir ofta resultatet att den privata
verksamheten läggs ned medan en föreningsdriven verksamhet kan få stöd av kommunen och
andra finansiärer för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. En kommun kan bara stödja en
ideell förening ekonomiskt. En kommun kan ställa krav på en förening om den fortsatt vill ha
kommunalt ekonomiskt stöd.
På lång sikt har en föreningsdriven ridskola större möjlighet att överlev än motsvarande privat
verksamhet. Det finns många orsaker till att förhållandena kan ändras för en privat ägare
vilket kan medför att ridskoleverksamheten läggs ned eller säljs till en annan privat aktör.
Den stora fördelen med en föreningsdriven ridskoleverksamhet är att det är medlemmarna
själva som bestämmer innehåll och inriktning av verksamheten. Ridande på en privat ridskola
kan inte påverka verksamheten mer än i andra konsumentförhållanden. Det är en
säljare/köpare relation och de ridande kan inte bestämma över innehåller och inriktning av
verksamhet på samma sätt som de kan som medlemmar i en förening. De ridande i en
föreningsdriven verksamhet får en skolning i föreningsdemokrati. Som medlem i Svenska
Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet verkar föreningar under respektive förbunds
riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Dessutom ligger föreningen under dessa
organisationers stödprogram, tillsyn och kontroll.
För att nå en långsiktig hållbar ridverksamhet är föreningsdrift det bättre alternativet förutsatt
att verksamheten bedrivs på egen eller kommunalt ägd anläggning. En privat verksamhet som
bedrivs på en kommunalt ägd ridanläggning har också på lång sikt en bättre chans att bedriva
en stabil verksamhet.
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Kommunen och ridanläggningar
Vid genomgång om hur kommunerna stödjer ridsport och främst verksamheter som bedriver
ridskola har följande former för kommunalt engagemang framkommit.

Helägd kommunal ridanläggning
Kommunen har byggt eller köpt in en befintlig ridanläggning. Anläggningen arrenderas ut i
de flesta fall till en förening men det förekommer även att kommunen hyr ut till privatdriven
verksamhet.
Arrendevillkoren ser olika ut. Allt från en marknadsmässig hyra till att den är kraftigt
subventionerna och t.o.m. i vissa fall är helt kostnadsfri. I det senare fallet är det vanligt att
arrendatorn har allt fastighetsansvar för anläggningen och svara själva för underhåll och
återinvesteringar. Men det finns även exempel på att ridanläggningen ligger under kommunal
drift på samma sätt som t.ex. för kommunala idrottsplatser och ishallar.

Kommunen har gett investeringsbidrag till förening som investerat i
ridhus/ridanläggning
Kommunen ger ett investeringsbidrag till en förening som bygger ett ridhus. Det kan vara på
kommunal eller egenägd anläggning. Ett investeringsbidrag är ofta åtföljt av vissa villkor från
kommen. Det kan vara krav på föreningens verksamhet och framtida åtaganden i förhållande
till kommunen.

Kommunen har gett borgen för lån som förening tagit för att bygga
ridhus/ridanläggning
Om föreningen inte själva äger marken där ridverksamheten bedrivs har föreningen små
möjligheter att få lån av en bank. Därför har vissa kommuner gjort ett borgensåtagande på det
lån som föreningen tar. Det är numer en ovanligare lösning.

Kommunen ger driftsbidrag till förening som bedriver ridskoleverksamhet
De flesta kommuner ger driftsbidrag till föreningar som självständigt bedriver
ridskoleverksamhet. Det spelar ingen roll om verksamheten bedrivs på en kommunal, egenägd
eller arrenderad ridanläggning. Storleken på driftsbidraget och villkor skiljer sig mycket åt. På
en kommunalt ägd ridanläggning beror storleken av driftsbidraget på hur arrendeavtalet är
utformat.
Det har inte framkommit något fall där kommunen ger ekonomiskt eller annat stöd till
privatdriven ridskoleverksamhet.
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För och nackdelar med ett kommunalt ägd ridhus/ridanläggning
Kommunen kan bygga eller köpa en befintlig ridanläggning. Kommunen arrenderar ut
anläggning till antigen en förening eller till en privat aktör som bedriver ridverksamhet.
Kommun har ingen inblandning i verksamheten som bedrivs på anläggningen.
För och nackdelar med en kommunalt ägd ridanläggning ur ett kommunalt perspektiv
Kommunalt ägd ridanläggning
Fördelar









Nackdelar

Ett kommunalt ägande garanterar en
långsiktig hållbar lösning för
ridverksamhet i kommunen.
Kommunen väljer driftsvillkor och
vem som arrenderar anläggningen.



Kommunen har insyn i hur
anläggningen sköts och används.
Kommunen kan ha insyn i
verksamheten som bedrivs på
ridanläggningen.
Om den som arrenderar
ridanläggningen lägger ned
verksamheten kan kommunen hitta en
annan arrendator.
Kommunen kan använda
anläggningen till andra ändamål som
t.ex. daglig verksamhet,
skolverksamhet och
arbetsmarknadsåtgärder.





En stor investeringskostnad om
kommunen ska bygga eller köpa in en
ridanläggning.
Beroende på hur arrendeavtalet och
skötselåtagande ser ut kan
driftkostnaden vara hög.
Kommunen har fastighetsansvaret.
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Föreslagen lösning för ridskoleverksamhet i Lindesbergs kommun
Som beskrivits ovan är kommunala lösningar för att stödja ridverksamhet och särskilt
ridskolor begränsad. Kommunen kan välja att själva äga en ridanläggning eller så kan den
ekonomiskt stödja föreningsdriven ridskoleverksamhet. Nedan lämnas förslag på de lösningar
som bedöms vara bäst för ridsportens utveckling i Lindesbergs kommun.
I dag äger Lindesberg kommun, via LIBO, en ridanläggning i Norslund. Anläggningen
arrenderas av föreningen Linde Ridskola. Ridanläggningen har ett unikt läge i förhållande till
tätorten Lindesberg. Det finns få så centralt belägna ridanläggningar i Sverige. Boende i
tätorten har i princip gång eller cykelavstånd till ridanläggningen. Det innebär att barn och
ungdomar kan ta sig till och från verksamheten i Norslund på egen hand.
Vill Lindesbergs kommun ha en långsiktig hållbar lösning för ridsport riktad till kommunens
barn, ungdomar och andra hästintresserade medborgare bör kommunen utveckla
ridanläggningen i Norslund. Med sitt läge har anläggningen stor potential för att bli ett
ridcentrum inte bara för kommunen utan för hela Bergslagen.
För att Norslund ska bli ett ridcentrum för Bergslagen krävs nyinvestering i ett ridhus med
tillhörande lokaler för omklädning, personal, möten med mera. På sikt behövs även en ny
stallbyggnad. Det behövs även en driven arrendator av anläggningen som har visioner för att
utveckla en verksamhet som når så många som möjligt.
Det finns två alternativ för att bygga nytt ridhus i Norslund
1. Lindesberg kommun bygger och bekostar ett nytt ridhus. Kommunen kan välja vem
som ska arrendera ridanläggningen.
2. Lindesbergs kommun ger Föreningen Linde Ridskola, som idag arrenderar
anläggningen, ett investeringsbidrag till att bygga ett nytt ridhus.
Som visats tidigare är den bästa lösningen för en hållbar långsiktig ridverksamhet i
kommunen att en kommun äger hela ridanläggningen. Kommunen har då kontroll på skötsel
och insyn i den verksamhet som bedrivs på ridanläggningen. Det är däremot en dyr lösning
eftersom investeringskostnaden är relativt hög.
Ett annat motiv till att kommunen är ägare och förvaltare av en ridanläggning är att
kommunen också är det med andra idrottsanläggningar så som idrottsplatser, is- och
idrottshallar.
Alternativ 2 är också möjligt där finansiering kan komma från flera källor. Det blir en lösning
mellan det offentliga, privata och föreningsliv. Det finns även möjlighet för föreningen att
söka offentliga bidrag vilket en kommun inte kan. Nackdelen är att föreningen måste vara
byggherre med alla krav på kompetens som det ställer. Dessutom är en förening inte
redovisningsskyldig för mervärdesskatt vilket innebär att det blir 20 % dyrare att bygga ett
nytt ridhus. Ett alternativ är att kommun utför en del förarbeten på anläggningen i stället för
att betala ut hela beloppet i kontanta medel.
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Driftskostnaden för ett nytt kommunalt ägt ridhus
Driftskostnaden för en kommunalt ägd ridanläggning bestäms ofta genom förhandlingar
mellan kommunen och arrendatorn. Det finns olika lösningar som kommer att kosta
kommunen olika mycket. Idag betalar kommunen 185 000 kr i driftsbidrag till Föreningen
Linde Ridskola för driften av ridanläggningen i Norslund.
Den totala driftskostnaden för Lindesbergs kommuns idrottsanläggningar, exklusive
Lindesberg Arena, uppgår i dag till över 9 miljoner kronor per år. Det finns möjligheter att
omdisponera dessa kostnader så totalkostnaden inte ökar om drift av ett ridhus tillkommer.
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4. Rapport Sandströms motionshall
Ärendebeskrivning

Linde Dansklubb inkom med en skrivelse daterad den 5 maj 2015, där det framkommer
att de har nyttjat Sandströms motionshall i första hand för kursverksamhet men även
för några interna danser sedan klubben bildades 2010. För att utveckla klubben och
dansintresset i Lindesberg behövs en danslokal som är anpassad för dans. I Lindesberg
saknas det en danslokal i storlek för 100-150 personer, och en anpassning av Sandströms
motionshall skulle kunna fylla detta behov.

Linde Dansklubb föreslår i sin skrivelse att:

•
•
•
•
•
•

De ska få vara med och ge förslag och synpunkter på en eventuell ombyggnad/
anpassning av Sandströms motionshall
Andra idrottsföreningar borde också tillfrågas om deras behov och önskemål
Kommersiella intressenter bör också kunna nyttja lokalerna. Te x mindre
mässor, utställningar etc.
Eventuella investeringar i fastigheten inte blir så omfattande att
hyreskostnaderna för nyttjade föreningar blir för stor
Sandströms blir klubbens ”hemmaarena”, där de förutom kursverksamhet och
träningsdans även ska kunna ordna både interna och publika danser.
Mindre förrådsutrymme ska kunna disponeras endast av Linde Dansklubb

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 30 mars 2015 med en tjänsteskrivelse
där han föreslår att tillväxtförvaltningen ska utreda den framtida användningen
av motionshallen i Sandströms lokaler, samt att tillväxtförvaltningen tillsammans
med Bergslagens kommunalteknik ska utreda renoveringsbehov och eventuella
ombyggnationer av Sandströms lokaler.

Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdra till fritidskonsulenten att
tillsammans med Bergslagens kommunalteknik utreda renoveringsbehovet och fortsatt
användningsområde för Sandströms motionshall. Redovisning ska ske till utskottet i
augusti 2015.

Sida 7 av 24

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 3 november
2015, där det framkommer att samtliga föreningar som bedriver föreningsverksamhet
på Sandströms bjöds in till föreningsträff den 6 oktober 2015 tillsammans med
fritidskonsulenten, kommunstyrelsens ordförande och Kenneth Persson från Bergslagens
kommunalteknik. Deltagarna på mötet var överens om att den utvändiga renoveringen
av Sandströms bör prioriteras. Uppskattningsvis kostar en utvändig renovering 2,5
Mnkr. Sandströms ägs av Lindesbergs kommun och driften sköts av Bergslagens
kommunalteknik.

Förvaltningen föreslår därför utskottet besluta att:
•
•
•

Behålla Sandströms som aktivitetslokaler.
Utreda de ekonomiska förutsättningarna för en utvändig renovering av
Sandströms.
I nuläget avslå Linde Dansklubbs önskemål att bygga om Sandströms
motionshall och gymlokal till danslokal.

Tillväxtutskottet beslutade den 10 november 2015:

•
•
•
•

Sandströms behålls som aktivitetslokaler.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna för en
utvändig renovering av Sandströms.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda ägarförhållandena, med inriktning att flytta
över Sandströms till Fastigheter i Linde AB.
Linde Dansklubbs önskemål att bygga om Sandströms motionshall och
gymlokal till danslokal avslås.

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 9 juni 2016 informerar VD för Fastigheter i Linde
AB att frågan just nu ägs av kommunchef Christer Lenke och att det förs diskussioner och
fastigheten. FALAB är beredda att överta fastigheten om kommunen så önskar.

Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att uppdra till förvaltningschefen att fortsätta
undersöka frågan och återkoppla till utskottet i augusti 2016.
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5. Bokning av amfiteatern
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6. Information om lekplatser - Bergslagens kommunalteknik
Besök från Bergslagens kommunalteknik, 10.20

Tillväxtutskottet beslutade den 3 maj 2016 att bjuda in Bergslagens kommunalteknik
efter sommaren 2016 för att fastställa hur arbete med lekplatser, medborgardialoger och
tidsplaner ska göras.
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7. Investerings- och utvecklingsåtgärder för kollektivtrafiken
kompletterande uppdragsavtal Citybanan 2017
Föredragande: Gunnar Jaxell 11.00
Ärendebeskrivning

I december 2017 ingicks ett avtal om medfinansiering av Citybanan. Avtalet innebär att
kommuner och landsting i östra Mellansverige bidrar till Citybanan utbyggnad om totalt 2
miljarder kronor. I Örebro län är Länstrafiken AB part i avtalet.

I ett kompletterande uppdragsavtal mellan kommunerna och landstinget i Örebro
län åtar sig Örebro kommun och Örebro läns landsting att tillsammans bidra till
utbyggnaden av Citybanan med totalt 185 400 000 kronor. Avtalet innebär också att övriga
kommuner i länet ska bidra med totalt 53 300 000 kronor för utvecklingsinsatser av den
länsgemensamma kollektivtrafiken i Örebro län. Beslut om dessa ska fattas efter samråd
med kommunerna.

Region Örebro län inkom den 31 maj 2016 med underlag för ansökan om medel för
kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan. Senast den 8 september 2016 ska
ansökanvara Region Örebro län tillhanda, och det finns totalt cirka 16 Mnkr att söka.

Tillväxtförvaltningen har inkommit med två skrivelser i ärendet den 7 juli 2016 där
förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att ansöka om
medfinansiering från Länstransportplanens gång- och cykelbanepott för att anlägga
en gång- och cykelväg från bron över Bottenån, längs med Bergslagsvägen upp till
cirkulationen vid korsningen med Molindersväg och Fotbollsgatan, samt

Ansöka om medfinansiering från Länstransportplanens gång- och cykelbanepott för att
anlägga en gång- och cykelväg från Hagaberg ner till Lidl, längs med Schröders backe till
en bruttokostnad om 1,4 Mnkr

Kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen att omfördela medel rån VP 2018 till
investeringsbudgeten 2017 motsvarande 50 % av investeringen.
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7.1. Handlingar
Förfrågan ansökan Citybanemedel 2017 e-post.pdf (inkluderad nedan)
Inriktnings-PM Citybanepengar sep 2012 inkl ansökanblankett.pdf (inkluderad nedan)
Ansökan om statlig medfinansiering gc-väg bergslagsbacken.pdf (inkluderad nedan)
Ansökan om statlig medfinansiering gc-väg schröders.pdf (inkluderad nedan)
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Från:
Till:
Datum:
Ärende:
Bifogade filer:

<ingela.berndt@regionorebrolan.se>
<kommun@askersund.se>, <henrik.olofsson@askersund.se>, <kommun@degerfors...
2016-05-13 11:13
Ansökan om Citybanemedel 2017, samt statlig medfinansiering av koll-objekt
Inriktnings-PM Citybanepengar sep 2012.pdf; Ansökan om Citybanemedel för 2017.doc

Hej!
Nu är det dags att förbereda ansökningarna för det sista året som vi har Citybanemedel att dela ut.
Bifogar ansökningsblankett för Citybanemedel för 2017, ansökningen ska vara mig tillhanda senast 8
september 2016. Bifogar även inriktnings-PM där det framgår vilka typer av objekt som det går att söka
medel för.
För några veckor sedan skickade Inger Andersson, Trafikverket, ut en inbjudan till att ansöka om statlig
medfinansiering för 2017. Ansökningar för kollektivtrafikobjekt ska skickas till mig,
ingela.berndt@regionorebrolan.se<mailto:ingela.berndt@regionorebrolan.se> , vi gör sedan en
prioritering bland kollektivtrafikobjekten innan vi skickar dem vidare till Trafikverket. Ansökan om statlig
medfinansiering för 2017 ska även dem vara oss tillhanda senast 8 september 2016.
Har ni frågor om Citybanemedlen eller Statlig medfinansiering av kollektivtrafikobjekt, hör av er till mig.
Var vänlig att skicka detta vidare till berörda i er organisation.

Önskar er en trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Ingela Berndt
Kollektivtrafikstrateg
Trafik och samhällsplanering
Regional utveckling
Region Örebro län
Box 1613 701 16 ÖREBRO
Telefon 019-602 39 52, 070-682 39 52
www.regionorebrolan.se<http://www.regionorebrolan.se/>
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Inriktning avseende investerings- och utvecklingsåtgärder för
kollektivtrafiken med medel kopplade till Citybaneavtalet
Inledning
Medfinansering av Citybanan
Den s.k. ”Getingmidjan med två trafikspår genom Stockholms centrala delar hämmar
utvecklingen av all tågtrafik. Citybanan frigör kapacitet och skulle möjliggöra ett utbyggt
regionaltågssystem i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt skapas möjlighet att tillgodose
efterfrågan på godstrafik i regionen.
I december 2007 ingicks ett avtal om medfinansiering av Citybanan. Avtalet innebär att
kommunerna och landstingen i östra Mellansverige bidrar till Citybanans utbyggnad om
totalt 2 miljarder kronor. I Örebro län är Länstrafiken Örebro AB part i avtalet.

Kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan
I ett kompletterande uppdragsavtal mellan kommunerna och landstinget i Örebro län åtar
sig Örebro kommun och Örebro läns landsting att tillsammans bidra till utbyggnaden av
Citybanan med totalt 185 400 000 kronor. Avtalet innebär också att övriga kommuner i
länet ska totalt bidra med 53 300 000 kronor för utvecklingsinsatser av den
länsgemensamma kollektivtrafiken i Örebro län. Beslut om dessa insatser ska fattas efter
samråd med kommunerna. Åtgärderna för inte innebära en stadigvarande höjning av
Länstrafikens budgetram efter avtalsperiodens slut. Åtgärderna får inte heller i något
avseende innebära en kostnadsökning för Örebro kommun eller Örebro läns
landsting.
Det kompletterande uppdragsavtalet är tecknat mellan länet kommuner (förutom Örebro
kommun) och Länstrafiken Örebro. Emellertid väntas beslut tas att avveckla verksamheten
inom Länstrafiken Örebro. Istället ska det inrättas en trafikförvaltning vid Örebro läns
landsting. Handläggning av de medel som är kopplade till avtalet kommer därför att skötas
av landstinget.
Det ekonomiska bidrag som ska lämnas ska vid varje betalningstillfälle fördelas i
förhållande till de bidragslämnande kommunernas befolkning vid respektive
betalningstillfälle. Beräkningen ska göras utifrån SCB:s vid betalningstillfället senast
publicerade folkmängd.
Beloppen i avtalet avser prisnivå per den 1 januari 2008 och ska räknas om med index med
hänsyn till förändringar i prisnivå. Delegationen för citybanans medfinansiering har fastlagt
att en uppräkning om 18 procent ska gälla för inbetalningen 2013. Eventuella förändringar
fram till januari 2013 korrigeras vid inbetalningen 2014. Tabell 1 visar fördelning efter
förändring av kommunernas folkning samt uppräkning enligt index.
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Tabell 1: Förändring av fördelning som följd av befolkningsutveckling och indexuppräkning
Fördelning
2008
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

4 200 000
3 600 000
5 600 000
2 700 000
10 900 000
7 300 000
2 200 000
2 600 000
8 500 000
1 900 000
3 800 000
53 300 000

Fördelning 31 Uppräkning
jan 2011
18%
4 108 260
3 524 159
5 626 257
2 634 540
10 927 808
7 567 847
2 074 424
2 665 166
8 526 465
1 796 948
3 848 126
53 300 000

4 847 746
4 158 508
6 638 983
3 108 758
12 894 813
8 930 059
2 447 820
3 144 896
10 061 229
2 120 399
4 540 789
62 894 000

Inbetalningarna ska följa den betalningsplan som anges i Citybaneavtalet.
Tabell 2: Inbetalningar fördelade efter kommunernas folkmängd 31 jan 2011, med 18 %
indexuppräkning
2013

2014

2015

2016

10%

15%

25%

25%

25%

100%

Askersunds kommun

484 775

727 162

1 211 937

1 211 937

1 211 937

4 847 746

Degerfors kommun

415 851

623 776

1 039 627

1 039 627

1 039 627

4 158 508

Hallsbergs kommun

663 898

995 847

1 659 746

1 659 746

1 659 746

6 638 983

Hällefors kommun

310 876

466 314

777 189

777 189

777 189

3 108 758

1 289 481

1 934 222

3 223 703

3 223 703

3 223 703

12 894 813

893 006

1 339 509

2 232 515

2 232 515

2 232 515

8 930 059

Inbetalningstakt

Karlskoga kommun
Kumla kommun

2017 Summa

Laxå kommun

244 782

367 173

611 955

611 955

611 955

2 447 820

Lekebergs kommun

314 490

471 734

786 224

786 224

786 224

3 144 896

1 006 123

1 509 184

2 515 307

2 515 307

2 515 307

10 061 229

212 040

318 060

530 100

530 100

530 100

2 120 399

Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Summa

454 079

681 118

1 135 197

1 135 197

1 135 197

4 540 789

6 289 400

9 434 100

15 723 500

15 723 500

15 723 500

62 894 000

Strategisk inriktning för medlens användning
Länstrafikens styrelse gav under våren 2010 VD i uppdrag att kontakta ”Citybanegruppen”
för att få ett klargörande över vilka utvecklings- och investeringsåtgärder som pengarna kan
användas till. Tjänstemannagruppen fick i uppdrag att utarbeta konkreta förslag till riktlinjer
för hur pengarna kan användas. Dessa riktlinjer angav att två grundkriterier skulle uppfyllas
för att de möjliga investerings- och utvecklingsåtgärderna skulle kunna ge största möjliga
långsiktiga effekt:


Hänsyn ska tas till det regionala mervärdet snarare än att skapa en rättvis fördelning
av insatserna mellan kommunerna.



Insatserna ska ta sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin.

Örebro 9 oktober 2012

Tjänstemannagruppen bestod av en representant vardera från landstinget, länstrafiken och
regionförbundet. Kommunerna representerades med en representant från vardera länsdel.
Förslaget togs för politisk beredning i landstingets nämnd för trafik, miljö och service i
januari 2012. Där tydliggjordes att åtgärderna skulle syfta till kortare restider mellan
kommunhuvudorter och Örebro eller till andra viktiga satsningar av regionalt
mervärde.

Kommunvisa och länsövergripande satsningar
Åtgärder som skapar restidsvinster mellan kommunhuvudorterna och Örebro och andra
viktiga satsningar som skapar regionalt mervärde, kräver såväl kommunvisa åtgärder som
satsningar av länsövergripande karaktär. Medlen fördelas därför så att 75 procent avsätts
för kommunvisa åtgärder och 25 procent till gemensamma länsövergripande
satsningar. Denna fördelning avser hela perioden 2013-2017. Det betyder att fördelningen
för vart och ett av åren kan komma att avvika från denna fördelning. Fördelningen kan
justeras om den inte överensstämmer med uppkomna behov.
De samlade investerings- och utvecklingsåtgärderna ska också genomföras så att de till
någon del kommer samtliga kommuner i länet till nytta.

Kommunvisa åtgärder
De kommunvisa åtgärderna ska generera ett regionalt mervärde. Pengarna fördelas inte till
kommunerna i förhållande till den summa respektive kommun betalt in. Pengarna utgör en
samlad pott där de bästa åtgärderna beviljas medel oavsett kommun. Det regionala
mervärdet är således överordnat en ”rättvis” fördelning mellan kommunerna.
Medlen ska i första hand användas till följande typer av investerings- och
utvecklingsåtgärder:
Åtgärd
Cykel- och pendlarparkeringar vid viktiga
bytespunkter
In- och utfarter till resecentrum
Utveckling av hållplatser
Bussgator/busskörfält.
Utveckling av signaler (trafikljus) för att klara
signalprioritering.
Utveckling av kollektivtrafikstråk i tätorter.
Information vid viktiga bytespunkter (realtid)
Utveckling av nya tågstopp

Resultat/effekt
Ökad andel kollektivtrafikresande. Ökar nyttan
av redan gjorda investeringar
Restidsvinst
Restidsvinst
Restidsvinst
Restidsvinst
Restidsvinst
Ökad andel kollektivtrafikresande
Restidsvinst. Ökad andel
kollektivtrafikresande

Länsövergripande satsningar
Medlen ska i första hand användas till följande typer av investerings- och
utvecklingsåtgärder:
Åtgärd
Investering i realtidssystem

Resultat/effekt
Restidsvinst. Ökad andel
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Investering i kommunikationssystem
Biljettmaskinsystem
Signalprioritering

kollektivtrafikresande
Restidsvinst
Ökad andel kollektivtrafikresande
Restidsvinst

Ansökan och beslut
Pengarna betalas in från kommunerna till Länstrafiken. Samtliga kommuner i länet kan
sedan ansöka hos Länstrafiken om finansiering med citybanepengar för investerings- och
utvecklingsåtgärder i den egna kommunen. Länstrafiken ansvarar sedan om vilka
investerings- och utvecklingsåtgärder som ska beviljas finansiering.
Det finns också medel i Länsplanen för transportinfrastruktur för utveckling av kommunala
kollektivtrafikanläggningar. De medel som är kopplade till citybaneavtalet kan användas
som medfinansiering för att få del av de medel som finns i Länsplanen. Länstrafiken avgör
vilka investeringar som kan beviljas medel från Länsplanen.
I ansökan ska bifogas färdig investerings-/byggplan med tidplan, samt om möjligt eventuell
förstudie och upphandling. Kommunen svarar själva för de kostnader som uppstår i
samband med förstudie och upphandling.
Ansökan om medel till investerings- och utvecklingsåtgärder ska ske senast den sista
september året innan investeringen ska göras. Beslut om de medel som är kopplade till
citybaneavtalet följer således i tid beslutsordningen för de medel som är kopplade till
länsplanen.

Tidplan för investerings- och utvecklingsåtgärder
Det kompletterande uppdragsavtalet för Citybanan anger att inbetalningarna ska följa
samma tidplan som för Citybaneavtalet.
Pengarna endast får omfatta investerings- och utvecklingsåtgärder som påbörjas inom
inbetalningsperioden 2013-2017. Pengarna kan således inte användas som retroaktiv
finansiering av redan genomförda åtgärder. Pengarna kan ej heller buffras för finansiering
av åtgärder som påbörjas efter 2017.
För att tillgodose en god anpassning mellan medelstillgången och tidplan för investeringsoch utvecklingsåtgärder, är det möjligt för en kommun att tidigarelägga inbetalningarna till
Länstrafiken.
Inbetalda pengar inte behöver investeras under innevarande inbetalningsår. Pengarna ska
kunna buffras hos Länstrafiken för att på bästa sätt kunna anpassas till valda investeringsoch utvecklingsåtgärder.
Investerings- och utvecklingsåtgärderna ska visa tydliga resultat under inbetalningsperioden
2013-2017, och ha tydligt mätbara effekter därefter.
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De medel som eventuellt återstår vid slutet av 2017 ska betalas tillbaka till kommunerna.
Pengarna ska fördelas efter kommunernas folkmängd vid den då senast tillgängliga
befolkningsstatistik från SCB.
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HANDLÄGGARE

DATUM

Ingela Berndt

2016-05-13

BETECKNING

Kommuner i Örebro län
Region Örebro län

Ansökan om medel från kompletterande uppdragsavtal avseende
Citybanan
Nu är det dags att söka medel för åtgärder inom ramen för det kompletterande uppdragsavtalet
till Citybanan. För 2017 finns totalt cirka 16 miljoner kr att söka.
Ansökan skickas till Region Örebro län, ingela.berndt@regionorebrolan.se eller Box 1613,
701 16 Örebro. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 8 september 2016.
1. Sökande och åtgärd
Sökande:
Adress:
Telefon:
E-post:
Kontaktperson:
Objektets namn/id:
Diarienummer och datum:
2. Ansökan avser
Åtgärden bidrar till kortare åktid med kollektivtrafiken.
Åtgärden bidrar till fler resande med kollektivtrafiken
Åtgärden bidrar till minskad restid för ”hela resan” (även anslutande trafik).

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Region Örebro län
Eklundavägen 1
Box 1613
Örebro
701 16 Örebro
E-POST regionen@regionorebrolan.se

TELEFON
019-602 70 00
INTERNET www.regionorebrolan.se

TELEFAX
019-602 70 08
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HANDLÄGGARE

DATUM

Ingela Berndt

2016-05-13

BETECKNING

Åtgärden skapar ett regionalt mervärde.

Beräknat startdatum för objektet:
Beräknat slutdatum för objektet:

Begärt bidrag 50%

100%

%

Om inte 100% finansiering begärs, ange hur resterande kostnader finansieras.
Eventuella beslut bifogas.

3. Projektbeskrivning
1. Allmänt: ______
I bilaga______redovisas ytterligare uppgifter
2. Redovisning av övriga uppgifter som t.ex. ansvarsförhållanden, samordning och
upphandling.
I bilaga______redovisas ytterligare uppgifter
3.

Kostnaden bedöms totalt uppgå till ______kronor exklusive moms.
I bilaga
redovisas en kostnadskalkyl.

4.

Beskrivning av hur åtgärden uppfyller villkoren för finansiering, dvs. vilken åk- och restidsförkortning, ökat resande eller annat regionalt mervärde som åtgärden förväntas ge.
Beskriv restidsförkortning i t.ex. antal minuter, antal turer/dag, vilken typ av trafik (tåg,
expressbuss, regionbuss, närtrafik, skolskjuts) och uppskattad ökad andel kollektivtrafikresande.
______

Datum och underskrift

8. Svar på medborgarförslag om fler offentliga toaletter i Lindesbergs
kommun
Ärendebeskrivning

inkom den 24 maj 2016 med ett medborgarförslag
där de föreslår att Lindesbergs kommun ska se över behovet av könsneutrala toaletter i
tätorterna och åtgärdar de brister som få kan framkomma.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2016 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Medborgarförslaget remitterades den 27 juni 2016 till tillväxtförvaltningen för yttrande.

Tillväxtförvaltningen överlämnade yttrande den 7 juli 2016 där det framkommer att frågan
tidigare har varit aktuell i Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott.

För närvarande finns endast ett fåtal offentliga toaletter i Lindesbergs kommun, vilket gör
att det finns anledning att genomföra en kartläggning över vad som finns idag och vilket
ytterligare behov som finns. Förvaltningen tillstyrker medborgarförslaget och föreslår att
tillväxtutskottet ska besluta att:

•
•

•

Uppdra till tillväxtförvaltningen att utreda förekomsten och behovet av offentliga
toaletter i Lindesbergs kommun.
Förslaget ska redovisas innan årsskiftet 2016/2017 för att kommunen ska
kunna ta ställning till eventuella ekonomiska konsekvenser i samband med
2018 års budgetberedning.
Föreslå kommunstyrelsen besluta att besvara medborgarförslaget med yttrande
från tillväxtförvaltningen daterat den 4 juli 2016.

8.1. Handlingar
Medborgarförslag om fler offentliga toaletter.pdf (inkluderad nedan)
Yttrande över medborgarförslag om offentliga toaletter.pdf (inkluderad nedan)
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9. Information om statstrafiken och statstrafikens turlistor
Föredragande: Gunnar Jaxell
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10. Föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 249
Ärendebeskrivning

Trafikverket inkom den 7 juli 2016 med en remiss gällande förslag till nya föreskrifter för
väg 249, Örebro län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:63) om
hastighetsbegränsning på väg 249 i Örebro län. Remissen omfattar konsekvensutredning
samt förslag till föreskrifter.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 15 september 2016.
10.1. Handlingar
Nya trafikföreskrifter väg 249.pdf (inkluderad nedan)
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REMISS
2016-07-07

Ärendenr:
TRV 2016/42107

Enligt sändlista

Trafikverket Region Öst
Ulrika Linderborg
Trafikmiljö
Besöksadress: Tullgatan 8,
ESKILSTUNA
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
ulrika.linderborg@
trafikverket.se
Direkt: 010-123 57 74

p 2016.2543
2016-07-07
Dnr 2016/280

Förslag till nya föreskrifter för väg 249, Örebro län
Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 249, Örebro län samt
upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:63) om hastighetsbegränsning
på väg 249 i Örebro län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till
föreskrifter.
Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 15 september 2016.
Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2016/42107.
Frågor eller eventuella synpunkter skickas till:
trafikverket@trafikverket.se
eller med post till
Trafikverket
781 89 Borlänge
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2016-07-07
Ärendenr: TRV 2016/42107

Ulrika Linderborg
Enhet Trafikmiljö

Bilagor
Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter för väg 249, Örebro län
och Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
Förslag till föreskrifter
Karta
Sändlista
Arboga kommun
Handelskammaren Mälardalen
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Köpings kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länstrafiken Örebro AB
Motormännen
Nora kommun
NTF
Polismyndigheten Region Mitt
Polisregion Bergslagen
Region Örebro län
Riksförbundet för enskilda vägar
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Örebro kommun
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Trafikverket

TRVTFS :

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 249 i Örebro län;
beslutade den
Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket
trafikförordningen (1998:1276).
I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 249 i Örebro län vara enligt följande.
Vägsträcka
mellan

och

km/tim

väg 860 Rya

500 meter väster om väg 845
Vedevåg

80

180 meter söder om väg 839
Spångboda

Västmanlands länsgräns

80

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2016, då Vägverkets föreskrifter (VVFS
2005:63) om hastighetsbegränsning på väg 249 i Örebro län ska upphöra att gälla.
På Trafikverkets vägnar
LENA ERIXON
Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)

1) Nuvarande sträcka med 90
km/tim mellan väg 50 och
Vedevåg föreslås få sänkt
hastighet till 80 km/tim

2) Nuvarande sträckor med 90 km/tim
300 meter öster om väg 831 och 300
meter väster om väg 842.

Väg 839

Nuvarande sträcka med
70 km/tim mellan 180
meter söder om väg 839
och 300 meter öster om
väg 831 i Frövi föreslås
höjas till 80 km/tim

Och

Väg 839

600 meter väster om väg 839 och
Västmanlands länsgräns
föreslås få sänkt hastighet till 80 km/tim

Väg 831
Väg 842
Nuvarande sträcka med
70 km/tim mellan 600
meter väster om väg 839
och 300 meter väster om
väg 842 föreslås höjas till
80 km/tim

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2016/42107

2016-07-06
Sidor
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg
249, Örebro län enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 249 i Örebro län och befintlig föreskrift VVFS 2005:63
kommer då att upphävas.
Väg 249 sträcker sig mellan väg 50 Rya i Lindesberg och Västmanlands länsgräns.
Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa
hastighetsgränserna till vägars säkerhetsstandard. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut till
länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under mars-maj 2016. Mer information om denna remiss samt
Trafikverkets sammanfattande kommentarer till inkomna remissyttranden: http://www.trafikverket.se/omoss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/remisser/remiss-foranpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
Trafikverkets långsiktiga ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard innebär:

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)







att ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha högst 80 km/tim
att åtgärder för höjda hastighetsgränser ske utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet
att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet
att riktvärden för buller inte bör överskridas
att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators
utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av
trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl.
Väg 249 fortsätter i Västmanlands län och kommer även där att föreslås ändras från 90 till 80 km/tim.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Delsträcka 1 i förslaget håller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 km/tim
och finns inte med i planerna för ombyggnad innan år 2025 och sänks därför till 80 km/tim. Trafikverket vill med
regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard. Justeringen av
begränsningspunkten från korsningen med väg 50 till väg 860 görs med anledning av att hastigheten på
omgivande sträckor och på sträckan mellan korsningarna är 70 km/tim idag. Justeringen av
begränsningspunkten i Vedevåg är för att undvika att det blir ett glapp mellan beslut om olika hastigheter.
Delsträcka 2 i förslaget som i dag har 90 km/tim håller inte den standard som krävs för den nuvarande
hastighetsbegränsningen 90 km/tim och finns inte med i planerna för ombyggnad innan år 2025 och sänks därför
till 80 km/tim.
Delsträckan med bashastighet mellan 570 meter norr om väg 845 i Vedevåg till 300 meter öster om väg 831 i
Frövi håller sådan trafiksäkerhetsstandard att hastighetsbegränsningen kan höjas från 70 till 80 km/tim i den
sydöstra delen mellan 180 meter söder om väg 839 och 300 meter öster om väg 831 i Frövi.

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2016/42107

2016-07-06
Sidor
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Delsträckan med bashastighet mellan 300 meter väster om väg 842 Ullersätter och 600 meter väster väg 839
Vesslingeby håller sådan trafiksäkerhetsstandard att hastighetsbegränsningen kan höjas från 70 till 80 km/tim.
Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard.

Förslag till hastighetsbegränsningar
#

Sträcka

Hastighet

Ny hastighet

1

väg 860 Rya–500 meter väster om väg 845 Vedevåg

70/90

80

2

180 meter söder om väg 839 Spångboda- Västmanlands länsgräns

70/90

80

Föreskriftsförslaget innehåller vissa redaktionella ändringar.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det finns lokala trafikföreskrifter om hastighet eller
tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt. Ansökan om förändringar av
berörda lokala trafikföreskrifter utom tättbebyggt område kommer att skickas till länsstyrelsen i Örebro län.

Alternativa lösningar
Det finns inga alternativa lösningar. Sträckorna har en säkerhetsstandard för de föreslagna hastighetsgränserna.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för
tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av
föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2016-11-15.
Det finns en kommunikationsplan framtagen för det nationella förslaget till hastighetsanpassning.
TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT.
Datum:2016-07-04
………………………………………….
Ulrika Linderborg
Trafikingenjör
Bilagor
Karta
Förslag till trafikföreskrift

11. Utredning av ungdomens hus
Ärendebeskrivning

Utifrån en motion från Linda Svahn (S) uppdrog kommunstyrelsen den 29 september 2015
till tillväxtutskottet att samordna en utredning för ett ungdomens hus.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2015 att tillväxtutskottet ska inkomma med
en delrapport i maj 2016 som ska kunna ingå som underlag för budget 2017.

Ordförande Irja Gustavsson (S) informerade utskottet vid sammanträdet den 3 maj
2016 om att det är oreda i uppdraget och flera personer inom olika förvaltningar arbetar
med samma uppdrag, vilket inte var tanken från början. Ett underlag inför budget 2017
kommer inte finnas färdigt vilket innebär att utskottet behöver begära mer tid för att slutföra
uppdraget.

Tillväxtutskottet beslutade den 3 maj 2016 att uppdra till förvaltningen att ta fram
en delrapport om var i processen projektet befinner sig och vilka hinder som finns.
Redovisning ska ske till utskottet i juni 2016.

Tillväxtförvaltningen överlämnade en delrapport den 1 juni 2016.

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 9 juni 2016 informerar Linda Svahn (S) om LPgroup som består av två samhällsentreprenörer som använder ung innovation, lokalt
engagemang och stora visioner för att skapa verklig förändring på flera plan över hela
landet.

De har föreläst och inspirerat och ger strukturerad utbildning i entreprenörskap, social
innovation, ekologisk hållbarhet, hub-byggande m.m. och slutligen processleda team
genom idéutveckling, projektplanering och problemlösning. De bygger ungdomsdrivna
arenor, mötesplatser, festivaler, m.m, med ekologisk hållbarhet, ungt inflytande och socialt
entreprenörskap som grund.
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Ett projekt är Young Innovation HUB, som identifierar och utbildar unga ledare
och förebilder till att skapa egna lokala mötesplatser (hubbar), som kompletterar
gymnasieskolan och fokuserar på ungas drivkraft och möjlighet att skapa sin egna framtid
genom entreprenöriellt lärande och nätverkande.

I samarbete med Fryshuset har de skapat ett koncept som är redo att spridas över Sverige
och världen. Young Innovation HUB bygger på Fryshusets grunder – att unga gör, och
vuxna möjliggör – och metoden är ungdomsdrivna fysiska mötesplatser, skapade för och
av unga, där idéer, passioner, samarbete, utveckling och entreprenörskap står i fokus.

LP Group vänder sig till aktörer inom offentlig och privat sektor som vill anpassa sig till
och investera i framtiden. De har jobbat för kommuner och regioner, och gjort uppdrag för
alltifrån stora organisationer som Fryshuset och myndigheter som Tillväxtverket till skolor
och ideella organisationer.

Utskottet diskuterar vid sammanträdet om detta är någonting som skulle kunna vara
aktuellt för Lindesbergs kommun utifrån tillväxtutskottets uppdrag att samordna en
utredning för ett ungdomens hus.

Utskottet diskuterar även om kommunfullmäktiges målområdesberednings demokratidag
som de ska anordna i augusti 2016, med fokus på ungdomar, kan vara ett bra insteg till att
se om förslaget är någonting som önskas innan man drar igång projektet, för att se vilket
behov som finns. Ett förslag är att bjuda in LP-group till demokratidagen. Beredningen bör
kontaktas för att diskutera frågan.

Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att uppdra till förvaltningschefen att ta med
frågan till ledningsgruppen för att få med de andra förvaltningarnas synpunkter på
ett Ungdomens hus, och se vilka personer som finns inom kommunen som kan vara
nyckelpersoner i ett sådant projekt.

Förvaltningschefen får även i uppdrag att lyfta frågan med demokratiberedningens
tjänstemän om det är möjligt att bjuda in LP-group till demokratidagen i augusti.
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Återkoppling ska ske vid tillväxtutskottets sammanträde den 16 augusti 2016.
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Statistik Viva IFO
Utförd av
Datum
Benämning
Kategorier

Syfte
Datum/Period
Gruppering
Regler

Tobias Skogdalen/Lindesberg
2016-06-30

Registrerade ärenden
Registrerade ärenden
2016-01-01 - 2016-06-30
Månad

Januari

27

Februari

23

Mars

18

April

20

Maj

33

Juni

26
Summa

Antal unika poster (Månad)
Antal dokument
fördelade på antal träffar

Utskriven 2016-06-30
2003, 1017

147

6

147
147
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16. Verksamhetsberättelse januari-juni 2016
16.1. Handlingar
TILLVÄXT Namndernas verksamhetsberattelse januari-juni 2016.pdf (inkluderad
nedan)
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1 Sammanfattning och viktiga händelser
När det gäller näringslivsklimatet i Lindesbergs kommun så har resultatet förbättrats i både SKL:s
servicemätning Insikt och Svenskt näringslivs ranking. Under de två sista åren har resultatet i Insikt
höjts för företag från 58 till 73, vilket är positivt. Det finns fortfarande områden med stor
förbättringspotential. I Svensk näringslivs ranking har kommunen förbättrat från plats 279 till 260.
Näringslivsenheten är en nätverksorganisation med uppdrag att stärka samverkan och skapa goda
kontaktytor mellan politik, tjänstemän och företag genom bland annat välbesökta frukostmöten,
uppskattad näringslivsdag i januari och företagsbesök.
Inom fritid så har planering skett för att kunna ge så många barn möjlighet att prova på olika
aktiviteter genom ett mycket uppskattat sommarlovsprogram och Linde Sportscamp i augusti.
Under våren har stort fokus legat på att säkerställa en fungerande struktur och en anpassning för att
ha beredskap att kunna ta emot fler individer och nya målgrupper ute i verksamheterna på
Masugnen. Stor flexibilitet har krävts för att möta det ökade behovet. Lösningar har hittats och
uppdraget har klarats av. Fortsätter mängden deltagare att öka, kan ett utökat lokalbehov bli
aktuellt.
Vuxenutbildningen håller en hög kvalitet och har goda förutsättningar att bemöta olika
utbildningsbehov. Fler och fler personer ansöker till våra kurser och utbildningar. På nationell
politisk nivå diskuteras också rätten att delta i vuxenutbildningen. Kommunen får ständigt vara
beredd på att förutsättningarna för verksamheten förändras i och med nya politiska beslut. Det kan
betyda att behov av att utöka och förändra verksamheten i framtiden.
Vårens Kompetensråd har varit välbesökta och arbetet med att verka för att skapa ökade
förutsättningar till kompetensutveckling både lokalt som regionalt, har resulterat i en beviljad
projektansökan av Region Örebro. Kommunerna Lindesberg, Karlskoga och Degerfors har efter
vårens genomförda förstudie, fått fortsatt förtroende och ett finansiellt stöd, att som tre
pilotkommuner utveckla praktiksamordningen i regionen med hjälp av ett webbaserat verktyg. Fler
kommunövergripande samverkansprojekt diskuteras och planeras. Ett samarbete pågår även
gällande tre specialistutbildningar på YH-nivå på distans via Masugnen för undersköterskor.
På arbetsmarknadsenheten har under våren en ny enhetschef rekryterats samt två nya
arbetsmarknadshandläggare. Det första halvåret har 155 ärenden handlagts, varav 70 män och 85
kvinnor. Fler personer till självförsörjning är positivt och försörjningsstödet sjunker. Med hjälp av
DUA avtalet (Delegationen för unga till Arbete), jobbar man med att utöka samarbetet både inom
kommunens olika verksamheter och med Arbetsförmedlingen, för att minska
ungdomsarbetslösheten.
Till kommunens feriejobb, ansökte 393 ungdomar om feriearbete 2016. Totalt tackade 314
ungdomar ja till ett feriearbete i sommar via Lindesbergs kommun. Ferieperioderna är uppdelade i
tre perioder á tre veckor.
Flyktingmottagningen har under perioden januari-juni jobbat med att ta emot alla nya
kommuninvånare som har fått uppehållstillstånd och kommunplacerats. Totalt har 142 personer
tagits emot under det första halvåret varav 63 är barn under 20 år. De flesta bosätter sig på egen
hand, men bristen på bostäder är väldigt påtaglig. Flyktingmottagningen är en viktig del i den
integrationsprocess som pågår och gör en stor insats för integrationsarbetet i kommunen.
Serviceteamet har under perioden januari-juni haft över 300 uppdrag och är en uppskattad
verksamhet hos våra kunder. Serviceteamet har genom åren utvecklat en arbetsmodell som bidrar
till att individer med olika typer av hinder eller funktionsnedsättningar, kan klara av ett arbete och
att ingå i ett arbetsteam.
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Biblioteken tar emot många besökare och gör en stor insats för integrationsarbetet. För att stärka
bibliotekspersonalen har vi under våren arbetat med grupputveckling och diskussioner om
integration. Barn- och ungdomsarbetet har stärkts genom en rekrytering av en bibliotekarie med
sådan kompetens. Arbetet med biblioteksplan för Lindesbergs kommun har intensifierats.
Allmänkultur har fortsatt många arrangemang som Vinterspår men arbetar också med ständiga
förbättringar.
Arkiv- och museiverksamheten har inlett ett starkare samarbete med Besök Linde AB angående
Stripa. Museiutredningen har presenterats för politikerna och inneburit att vi satt igång med
åtgärder.

2 Ekonomi
Totalt för perioden januari till juni redovisar Tillväxtförvaltningen en avvikelse mot budget med +
5,3 Mnkr. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 2,0 Mnkr.
Den positiva avvikelsen på 5,3 Mnkr vid delåret beror främst på intäkter från Migrationsverket och
lägre kostnader än budgeterat för konsulttjänster samt kostnader för ferielöner som betalas ut under
perioden juli-september.
Den negativa avvikelsen på verksamheten kommunikation avser halvårs kostnader för citybanan,
detta kommer att justeras till bokslutet.
Den prognostiserade positiva avvikelsen med 2,0 Mnkr på helåret förklaras av mer intäkter från
Migrationsverket än budgeterat för nyanlända. De andra verksamheterna prognostiserar en budget i
balans på helåret.
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Driftsredovisning (netto)
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget helår

Budgetavvikelse
helår

Kommunikation

4,0

2,7

-1,3

5,4

5,4

0,0

Vägbidrag

1,0

0,8

-0,2

1,6

1,6

0,0

Turism

0,8

0,9

0,1

1,9

1,9

0,0

Näringslivsverksa
mhet

4,5

5,2

0,7

10,5

10,5

0,0

Exploatering

1,4

3,1

1,7

6,2

6,2

0,0

Administrationkultur

0,6

0,8

0,2

1,6

1,6

0,0

Fritidsanläggningar
-hyror

8,5

8,5

0,0

16,9

16,9

0,0

Föreningsbidrag

3,4

3,2

-0,2

6,3

6,3

0,0

Programverksamhet

0,3

0,7

0,4

1,5

1,5

0,0

Biblioteksverksamhet

5,4

5,4

0,0

10,8

10,8

0,0

Musieverksamhet

0,9

0,9

0,0

1,8

1,8

0,0

Samverkan

4,7

4,9

0,2

9,7

9,7

0,0

Utbildning

3,9

3,4

-0,5

7,0

7,0

0,0

Arbetsmarknad

0,3

4,5

4,2

7,1

9,1

2,0

39,7

45,0

5,3

88,3

90,3

2,0

Verksamhet

Totalt
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Investeringar
Utfall period

Helårsprognos

Budget

Budgetavvikelse
helår

Resecentrum, Lindesberg

4,4

0,5

0,5

0,0

Hållplatsåtgärder

0,0

0,3

0,3

0,0

Cirkulation Fotboll/Stafettgatan

0,1

1,4

1,4

0,0

Ny väg Frövi, N:a Bangatan

0,1

4,0

10,9

6,9

Exploatering industrimark, Frövi

0,6

0,8

0,8

0,0

GC-väg södra infarten

0,0

2,2

2,2

0,0

Gång- och cykelväg Brodalen, etapp
3

0,0

1,0

1,0

0,0

Nytt villaområde, Lindesberg

0,0

2,0

2,0

0,0

Lindesjön runt

0,0

0,1

0,1

0,0

Julbelysning, Lindesberg

0,0

0,4

0,4

0,0

Möbler nya resecentrum

0,0

0,3

0,3

0,0

Inventarier o teknisk utrustning,
tillväxt

0,0

0,5

0,5

0,0

Inventarier o teknisk utrustning

0,0

0,5

0,5

0,0

Bokbuss

0,0

5,0

5,0

0,0

Portabel scen

0,5

0,5

0,5

0,0

Totalt

5,7

19,5

26,4

6,9

Projektnamn

Den positiva prognosen på 6,9 Mnkr för projektet ny väg Frövi N:a Bangatan, beror på att arbetet
kommer att påbörjas först under senare delen av 2016 och slutföras under 2017.
De andra projektens avvikelser kommer att ha en budget i balans på helåret, då många projekt
kommer att slutföras under hösten.

3 Verksamhet
Näringslivsenheten når målen i stort sett på ett bra sätt. När det gäller byggprocesser så är det dock
många delar som är svåra att påverka själva så som lagar, regler och överklaganden varför våra
investeringsprojekt ofta blir försenade. Men medel finns för det grundläggande arbetet exempelvis
detaljplanearbete som fortlöper kontinuerligt. Flera projekt är färdiga eller på gång att färdigställas.
Arbetet med att förbättra näringslivsklimatet och att öka nyföretagande fortsätter, främst genom
Nyföretagarcentrum och genom BRO-samarbetet stärka befintligt näringsliv.
Vårens ökade mängd av deltagare ute på Masugnen har varit utmanande, men vi har lyckats att hitta
lösningar att nyttja de befintliga resurserna på bästa sätt. Vi har klarat uppdraget, men om mängden
deltagare fortsätter att öka i våra verksamheter, kan ett utökat lokalbehov bli en utmaning att
tillgodose.
Behovet av vuxenutbildning bland kommuninvånarna har ökat de senaste åren. Det blir tydligt
genom en ökad efterfrågan på våra utbildningar och kurser. Under 2015 hade vuxenutbildningen
950 studerande. Under femårsperioden 2011-2015 har antalet studerande i vuxenutbildning ökat
med 39 %. En stor bidragande orsak är att många nyanlända har kommit till vår kommun.
Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2016
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Antalet utbildningsplatser har utökats under våren, i första hand på SFI och i grundläggande
vuxenutbildning. Sedan 2011 har antalet deltagare i SFI ökat med 78 % och i grundläggande
vuxenutbildning med 144 %. I dagsläget finns en kö och väntetid på SFI och grundläggande
vuxenutbildning. Personalen som arbetar inom utbildningsenheten har gjort ett fantastiskt arbete för
att försöka svara mot den efterfrågan på utbildning som finns och samtidigt behålla en hög kvalitet i
verksamheten.
Det utåtriktade uppdraget att skapa förutsättningar och aktivt verka för en ökad samverkan i
regionen gällande en långsiktig och hållbar kompetenförsörjning, konkretiseras under hösten när det
beviljade utvecklingsprojektet startar, genom att bygga upp en gemensam praktiksamverkan i
regionen. Fler samverkansprojekt diskuteras med fokus på metodutveckling för ökad samverkan i
regionen. Det finn även en medverkan i arbetet med att ansöka om en efterfrågad YH-utbildning på
distans som är en specialistutbildning (3 valbara inriktningar) för undersköterskor.
Trots att det under våren har varit nyrekrytering av enhetschef samt arbetsmarkandshandläggare
inom arbetsmarknadsenheten, har verksamheten klarat att bedriva den med bibehållen nivå.
Uppdrag inom arbetsmarknadsenheten är beroende av ett nära samarbete med omgivande aktörer
som förser oss med nya deltagare. Det finns utvecklingsidéer som bygger på mer arbetsnära insatser
och har kapacitet att kunna jobba med fler individer och målgrupper. Vårens arbete med feriejobben
2016 har varit resurs- och tidskrävande, med att matcha och erbjuda samtliga behöriga sökande
ungdomar till en ferieplats i sommar.
Kulturenheten når målen sett på helår. Det finns dock orosmoln kring att uppnå föreskrifterna i
bibliotekslagen, dels eftersom biblioteken har så många besökare att övrig verksamhet får minska
dels för att vi biblioteksverksamheten saknar kompetens, det är för få bibliotekarier.

4 Måluppfyllelse
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Alla enheter arbetar
för en budget i balans

I enlighet med budgetuppföljningen för juni
månad är prognosen att budgeten kommer att
visa en positivavvikelse med 2,0 Mnkr.

Nettokostnaden får
inte överstiga 100 %
av tilldelad budget

112 %
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Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Tillväxtförvaltningen
underlättar
kommuninvånarnas
kontakter med våra
verksamheter genom
tydlighet och
tillgänglighet

I både SKL Insikt och svenskt näringslivs
ranking förbättrar vi vår ranking. Främst i
SKL Insikt där företagsdelen idag ligger på 73
vilket är ett utmärkt resultat. Vi har en mindre
förbättring i Svensk näringslivs ranking från
279 till 260. En strategi för kommunens
näringslivsarbete kommer att göras under
hösten 2016 som ska syfta till att
näringslivsarbetet blir ännu mer strategiskt
och konsekvent.

Att Lindesbergs
kommun förbättrar sitt
resultat, totala NöjdKund-Index (NKI), i
SKL-undersökningen
Insikt med fem
enheter per år fram till
och med år 2016.

100 %

Mätningen gällande en enkel e-postfråga görs
under hösten 2016

Mätningen gällande medborgarna som tar
kontakt via telefon mäts under hösten 2016

År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt få svar på en
enkel e-postfråga
inom två arbetsdagar.
År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt med
kommunen via telefon
uppleva ett gott
bemötande.

Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och
uppfinningar.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Arbetet med att främja
entreprenörskap,
nyföretagande och
innovationer för nya och befintliga företag
ska leda till att fler
genom stöd och
rådgivning ser
möjligheten att främja
nya idéer och
uppfinningar pröva
och utveckla sina
idéer

Nyföretagarcentrums arbete börjar bli
etablerat. Vi är övertygade om att det på sikt
kommer att ge resultat. I länet behöver vi dock
samverka kring marknadsföringen av våra
nyföretagarcentrum för att personer som vill
starta eget hittar rätt. Med stöd från BRO
gjordes en kampanj under hösten 2015 som vi
borde följa upp under hösten 2016.
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Måluppfyllelse

År 2016 ska antalet
nystartade företag
årligen uppgå till 5,0
per 1000 invånare.

72 %
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Att Lindesbergs
kommun förbättrar sitt
resultat, totala NöjdKund-Index (NKI), i
SKL-undersökningen
Insikt med fem
enheter per år fram till
och med år 2016.

100 %

Resultatet i Svenskt
Näringslivs
kommunranking ska
vara bland de 175
bästa år 2016.

51,43 %

Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Vi ska vara aktiva i
samarbetet inom
ramen för Tursam och
bidra till att
föreningens mål
uppnås

Den nya styrelsen är plats och har arbetat
tillsammans sedan 1 januari. Tursam ansökte i
höstas om ett Outdoor projekt där medel
beviljades av Region Örebro län. Projektet
som syftar till att skapa ännu bättre
förutsättningar för outdooraktiviteter, nya
hemsida osv. pågår för fullt. När det gäller
destinationen som helhet så kommer många
insatser att krävas för att destinationen och
dess företetag ska lyckas framöver och under
hösten kommer styrelsen att arbeta fram
förslag till utveckling.
Arbetet med att ta fram en turiststrategi har
pågått under våren 2016. I strategin finns även
ett avsnitt om idrottsturism. Strategin är klar
och kommer att presenteras för TU i augusti.

Vi ska skapa en bättre
samverkan mellan
näringslivsenheten
och Tursam för att ta
tillvara vår
gemensamma
kompetens och medel
på ett bättre sätt.

100 %

Tillsammans med
idrotten skapa bättre
förutsättningar för de
som besöker vår
kommun i samband
med matcher och
turneringar får
möjlighet till fler

Efter möten under 2015 med våra
idrottföreningar i Lindesberg kommun så
bildades en arbetsgrupp för att arbetare vidare
med idrottsturism bestående av representanter
från Lindesbergs arena och
Näringslivsenheten. Ett antal aktiviteter har
genomförts tillsammans med våra
idrottsföreningar som syftar till att även

Kartlägga alla större
idrottsevenemang i
kommunen där det
framgår, tidpunkt, hur
många deltagare, hur
stor publik, hur många
övernattningar
arrangemangen ger.

50 %
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

upplevelser

erbjuda andra aktiviteter till de som kommer
till Lindesberg för idrotten så att de upptäcker
mer av vår kommun.
Nätverk finns etablerat och dialog fortgår
kontinuerligt.
När det gäller att mäta antalet besökare och
turister så har vi ett problem då Tillväxtverket
ändrat sitt system för insamlande av uppgifter
vilket gör att det mätvärde vi hade sedan 2012
binte längre går att jämföra med. Lite siffror
finns dock i materialet för Bergslagen.
Inresande turism till bergslagen hade en
omsättning på 675 Mnkr under 2015, en
ökning med 48 miljoner från 2013.
Totalt gjordes 953 000 övernattningar 2015,
en ökning med 47 000 från 2013 varav
svenska 755 077 (79,2%) och utländska 197
923 (20,8%). De tre största nationaliteterna
efter svenskar är tyskar, holländare och
norrmän.

Etablera nätverk med
idrotten och andra
aktörer som berörs av
idrottsturismen

100 %

Antalet besökare och
turister ska ha ökat
med 15 procent till
och med år 2016.

Attraktivitet och infrastruktur
Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Lindesbergs kommun
ska vara en attraktiv
kommun att bo i med
tillgång till både
villatomter och olika
lägenhetsalternativ

Vi arbetar kontinuerligt med att underlätta
byggandet inom Lindesbergs kommun både
avseende lägenheter och villor.
Detaljplanearbete pågår inom en rad områden
för att på bästa sätt vara förberedda för
framtida utveckling avseende byggnation i bra
lägen.

40 stycken nya
lägenheter per år i
Lindesberg och Frövi
(små- och
flerbostadshus) fram
till och med år 2016.

87,5 %

Fram till år 2016 ska
Lindesbergs kommun
ökat sin befolkning
med 150 personer per
år från och med 201212-31.
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Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela
kommunen.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Lindesbergs kommun
ska vara en attraktiv
kommun att verka i
med god tillgång till
etableringsbar mark i
bra lägen

När det gäller villatomter arbetar vi med tre
olika områden i Lindesberg och ett i Frövi. Vi
har gott om industritomter i Lindesberg och
jobbar med detaljplanearbetet gällande det nya
industriområdet i Frövi.

20 stycken planlagda
och färdigställda
tomter per år för
boende, handel och
industri fram till år
2016.

115 %

Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Skapa 130 nya
pendlaparkeringar
inom kommunen

86,15 %

Verka för goda
pendlingsmöjligheter
till de viktigaste
orterna inom vårt
arbetsmarknadsområde

Möjligheten till pendling till och från
Lindesberg är avgörande inte minst när det
gäller vår komptensförsörjning vilket gör att
vi arbetar med frågan på flera olika nivåer.
Dels byggnation för att fysiskt underlätta
pendling som t.ex. busshållplatser,
resecentrum, cykelställ m.m. och dels
lobbyarbete gentemot regionen och
kollektivtrafiken för att kunna erbjuda så bra
turtäthet som möjligt. Detta är ett långsiktigt
arbete som startades för ett antal år sedan och
som gett gott resultat.

Skapa tre nya
kommunikationsanläg
gningar som
underlättar pendlingsmöjligheterna

33,33 %

Pendlingen med
kollektivtrafiken ska
öka med 10 procent
per år fram till och
med 2016.

Demokrati, integration och internationella kontakter
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Kommunens
kommunikation och
dialog med
medborgarna ska öka.

I den årliga utvärderingen för Masugnens
verksamheter finns fråga huruvida man som
deltagare tycker du att man har möjlighet att
påverka den aktivitet man deltar i. Andelen
svarande som uppgett i 3. i hög grad och 4.
helt uppgår till 76.8 % (målvärde 70 %)
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Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en
aktiv del av det lokala samhället.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyl
lelse

Vi ser till alla
människors lika värde
och bemöter varandra
med lyhördhet och
respekt

Masugnens verksamheter ska vara fria från
diskriminering, annan form av kränkande
behandling samt repressalier. Vår plan mot
diskriminering och kränkande behandling är
ett av de redskap vi använder i vårt arbete
likabehandling och bemötande. Under året har
vi översatt planen till engelska och arabiska
för att därmed öka spridning och
implementering i våra verksamheter.
I den årliga utvärderingen av Masugnen
verksamheter, som genomförs i maj månad,
utvärderar vi huruvida våra deltagare tycker
att kvinnor och män har samma möjligheter
vid Masugnen samt om man tycker att alla
deltagare vid Masugnen bemöts på samma
sätt. Vid tidigare utvärderingar har vi sett att
flera deltagare haft svårt att svara på frågorna
på grund av otydlighet i språket. Inför
utvärderingen i maj månad 2016 reviderades
därför svarsalternativen, vilket verkar gett
positivt resultat. Värdet för indikatorn är satt
till 90 % och resultatet visar 92,75 % Målet är
självklart att ingen deltagare i våra
verksamheter upplever diskriminering och
kränkande behandling, men vi anser att vi är
på god väg. Arbetet med spridning och
implementering av planen mot diskriminering
och kränkande behandling fortsätter under
2016 och inför nästa års utvärdering sätter vi
värdet för indikatorn till 95 %.
Mätningen gällande integrationsranking görs
inte längre.

I den årliga
utvärdering av
Masugnens
verksamheter ska 90
% av svaranden ange
att man anser att
kvinnor och män har
samma möjligheter
och att alla bemöts på
samma sätt.

103,06 %

Lindesbergs kommun
är bland de 50 bästa
kommunerna i
nationell
integrationsrankning
år 2016.

Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället.
Nämndens mål
Vi deltar aktivt och
gör oss synliga i olika
samarbeten regionalt , nationellt och
internationellt

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Målet kommer att uppfyllas under året för
samtliga enheter.

Respektive enhet vid
Masugnen ska under
året delta i minst fem
(5) träffar i redan
etablerade nätverk.

100 %

Lindesbergs kommun
genomför minst fyra
vänortskontakter per
år fram till och med år
2016.

50 %
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Trygg social utveckling och livslångt lärande
Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyl
lelse

Alla deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd
er ges förutsättningar
att gå vidare till
studier eller arbete

Som en del i arbetet att minska
ungdomsarbetslösheten erbjuder Lindesbergs
kommun sommararbete är för kommunens
unga. Feriejobben är ett sätt att få en
introduktion på arbetsmarknaden, få tjäna
egna pengar och skaffa sig en erfarenhet för
livet. Under sommaren 2016 har ca 315 unga
fått ett feriejobb genom kommunen. Avtal har
skrivits med Delegationen för unga till arbete
(DUA) som innebär samverkan för att kunna
utöka samarbetet med Arbetsförmedlingen för
ungdomsarbetslösheten lokalt. Arbetet pågår
enligt plan.

Antalet deltagare
inskrivna i
arbetsmarknadsåtgärd
er som gått vidare till
studier eller arbetet
ska vara 15 % för
2016.

93,33 %

Andelen unga vuxna,
18-24 år med
ekonomiskt bistånd
ska ligga under
Örebro läns nivå år
2016.
Ungdomsarbetslöshete
n mellan 18-24 år ska
ligga under Örebro
läns nivå år 2016

Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på
arbetsmarknaden.
Nämndens mål

Vi utvecklar
kontinuerligt
pedagogik och
studiesätt och
samverkar med
arbetsinriktade
insatser för ökad
måluppfyllelse för
deltagaren.

Senaste kommentar

Utbildningsenheten
Målet uppfylls.
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Under året ska 20
stycken utbildarträffar
(Masugnens utbildare)
ägt rum.

50 %

Sex månader efter
avslutat yrkesprogram
inom gymnasieskolan
eller yrkesutbildning
inom vuxenutbildning
ska andelen individer,
som fått arbete, vara
minst 75 procent.
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Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Alla studerande ges
förutsättningar att
efter genomförd
utbildning få arbete
eller gå vidare till
studier på högre nivå

(20160629) I mätperiod sex månader efter
avslutade studier (sedan årsskiftet15/16) har
78 % av de som studerat yrkesutbildning
uppgett att de har ett arbete. I dagsläget har vi
ingen statistik i vilken omfattning de som inte
gått vidare till arbete gått vidare till studier på
högre nivå.
Målet är på god väg att uppfyllas under året.

70 % av deltagarna i
yrkesutbildning går
vidare till arbete efter
avslutade studier.

Andelen
kommuninvånare med
eftergymnasial
utbildning ska ligga
på lägst 27 procent av
den totala
befolkningen 2016.

Måluppfyllelse

92,59 %

Miljö och folkhälsa
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara
samhället.
Nämndens mål

Vi ska
medvetandegöra
perspektivet det
hållbara samhället i
våra verksamheter

Senaste kommentar

Indikatorer

Mätningar sker per helår.

Andelen personal
inom Tillväxt som
nyttjar
motionstimmen
regelbundet ska vara
minst 60 %.
Nyttjandegraden av
elcyklarna placerade
vid Masugnen och
Kultur skall vara
minst 30 %.

Måluppfyllelse

0%

Andelen kvinnor och
män med god eller
mycket god
självskattad hälsa ska
vara över 75 procent
år 2016.
Andelen miljöbilar,
enligt nationell
miljöbilsdefinition, i
kommunens
organisation ska vara
100 procent år 2016.
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Kultur och föreningsliv
Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Allmänkulturen
verkar för att skapa
och stärka ett brett
kulturliv för alla. Där
ingår
kulturarrangemang
och stimulans till eget
skapande. Barn och
unga prioriteras.

Målet beräknas uppnås under 2016. Den större
mängden barn och unga nås via skolteatern
som sker under hösten 2016. Andelen barn
och unga som deltar i arrangemang som inte
ingår i skolteatern har ökat jämfört med
tidigare år vilket kan bero på att en
sommarlovsaktivitet också räknas med.

Antal barn och unga
som deltar i
aktiviteter/program
som arrangeras av
kulturenheten i egen
regi eller som uppdrag
av andra aktörer

9,27 %

Antal besökare i
arkivet

93,2 %

Museiverksamheten
och arkivet ska
bevara, vårda och göra
vår kulturhistoria
tillgänglig

Antalet besök i arkivet ökar. Vi räknar med att
nå målet under 2016.
Uppgiften om bilddatabasen går inte att få
fram. Vi använder i stället antalet besök på
arkivets webbsida. Målet beräknas uppnås
under 2016 om tendensen håller i sig.
Arbete pågår enligt planering och vi räknar
med en verksamhetsplan under hösten. En
plan från politiken om framtida
museiverksamhet kommer att bli en del av det
kulturpolitiska programmet som beräknas vara
färdigt sommaren 2017.

Antal besökare i
arkivets bilddatabas

52,39 %

En plan av framtida
museiverksamhet

0%

Biblioteken är en
mötesplats för alla.
Läsfrämjande arbete,
det demokratiska
samhällets utveckling,
upplevelser,
kunskapsförmedling
och folkbildning står i
fokus.

Målet beräknas uppnås under 2016. Endast
20 % av aktiviteterna riktar sig till barn och
unga vilket är problematiskt. Målet kommer
därför att ändras under 2017 för att öka
betoningen på barn och unga.

Antal publika
aktiviteter anordnade
av kommunens
folkbibliotek

80,55 %

Antalet besökare i
kommunens bibliotek
ska öka med 15
procent till och med år
2016.
Skillnaden mellan
antalet
deltagartillfällen för
pojkar och flickor ska
minska med 15
procent till och med år
2016.
Minst fyra större
kulturarrangemang i
Lindesberg Arena per
år fram till och med
2016.
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5 Planerade förbättringsåtgärder
För att stärka näringslivsarbetet och ytterligare bredda kontaktytorna gentemot våra företag kommer
det att arbetas under hösten med att ta fram en långsiktig strategi för vårt näringslivsarbete. Även
om rankingarna har ökat, kan vi höja kvaliteten ytterligare på vår service till företag. En
förutsättning för ett förbättrat näringslivsklimat är en bred intern samverkan och att hela den
kommunala verksamheten förstår företagens bidrag till vår välfärd.
När det gäller att få smidiga byggprocesser så har politiken ett ansvar att påverka den nationella
nivån för att få förändrade regler gällande exempelvis buller och överklagandeprocessen.
Medel är sökta från länsstyrelsen för att utöka tiden för vår rådgivare på Nyföretagarcentrum från
40 % av en heltid till 100 %. Projektet avser i första hand rådgivning för nysvenskar.
Den nationella bristen på utbildade lärare kommer att bli en utmaning för alla inom skolans värld.
Arbetet med en god arbetsmiljö fortsätter för att vara en attraktiv arbetsplats. Kommunen får
ständigt vara beredd på att förutsättningarna för verksamheten förändras i och med nya politiska
beslut. Det kan betyda behov av att utöka och förändra vår verksamhet i framtiden.
Under hösten kommer arbetet med att utveckla vårt kvalitetsarbete fortsätta, för att säkerställa en
fortsatt hög kvalitet på våra utbildningar.
Då trycket in i utbildning är stort blir det en utmaning både personalmässigt och lokalmässigt redan
nu och under kommande år. Det handlar både om att utnyttja de resurser vi har på bästa sätt, men
också om att det kan bli nödvändigt med utökade resurser om vi ska bemöta utbildningsbehoven
bland våra kommuninvånare och uppfylla skallkraven i skollagen Vid en eventuell utökning av
utbildningsverksamheten räcker det inte att starta en kurs till, det blir bara nya flaskhalsar. Då
handlar det om utökning av flera kurser inom SFI och i kommunal vuxenutbildning och det kommer
eventuellt finnas behov av fler utbildningslokaler.
Samarbetet med att utveckla olika yrkesutbildningar och arbetsplatslärande tillsammans med
näringslivet i våra college och i andra regionala nätverk fortsätter. Tillgången på yrkesutbildning är
också viktig om våra deltagare ska komma i egen försörjning.
I samverkan med övriga enheter inom förvaltningen, kommer vårt uppdrag under hösten fortsatt
vara att skapa förutsättningar, utveckla rutiner och fungera som ett stöd för våra verksamheter, så att
utmaningarna med fler individer i våra verksamheter klaras av.
De snabba förändringarna i vårt omgivande samhälle och vad som händer i Europa påverkar tydligt
arbetet med vilka insatser som arbetsmarknadsenheten ska jobba med. Det här ställer höga krav på
att kunna ha en beredskap för omställning samt en flexibilitet i verksamheten. I uppdraget är det
därför viktigt att ständigt kunna anpassa insatserna till de individer och de målgrupper som enheten
jobbar med just nu för att uppnå en ökad integration i samhället hos våra målgrupper. Inom
arbetsmarknadsenheten finns utvecklingstankar och idéer om hur arbetsmarknadsenheten skulle
kunna jobba ännu mer med arbetsnära insatser och avser att fortsätta utveckla och testa dessa idéer
under hösten.
Då det gäller arkiv- och museiverksamheten kommer stor tyngd att läggas på att ta hand om
samlingarna och flytta dem. En ny museitjänsteman har rekryterats. Under hösten kommer
tjänstemän vid enheten att bistå kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor i arbetet
med att ta fram ett kulturpolitiskt program. Biblioteksplanen för hela Lindesbergs kommun
förväntas bli klar och tas politiskt under hösten.
Tillväxt, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2016
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Enheten har fått medel för att köpa en ny bokbuss och under hösten kommer ett intensivt
planeringsarbete att pågå, för att beställa samt utveckla bokbussverksamheten. Det läsfrämjande
arbetet riktat mot barn och unga behöver en nystart och de ansvariga har i uppdrag att göra det
under hösten. Det samarbete som påbörjats med Nora bibliotek med Bergslagsbibblan ökar
ytterligare då katalogerna för de båda bibliotekssystemen slås ihop vilket leder till ökad nytta för
medborgarna.
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1 Inledning
Internkontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Internkontroll
syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls genom
att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande interkontroll,
d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

2 Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Avgiftshantering

Att kommunen inte debiterar för
torghandeln och vi inte får in det
intäkter vi har rätt till

Följs rutinerna gällande debitering
av torghandeln

Bidragsanställningar

Att vi inte får in det bidrag som
vi har rätt till

Att rutinerna för sökning av medel
för de bidragsansällda inte följs eller
fungerar

Att personal blir sjukskriven

Att personalen uppmanar låntagare
att använda
självbetjäningsautomaten, och att det
ökar

Arbetsmiljö

Kontanthantering

Att kontanter försvinner till
obehörig person

Att rutinerna för kontanthantering
följs och säkerställs på biblioteken

3 Uppföljning och testning av internkontroll
Område:

Verksamhet
Processer/rutiner:
Avgiftshantering
Risker:
Att kommunen inte debiterar för torghandeln och vi inte får in det intäkter vi har rätt till

Vad kan gå fel
Missar intäkter, att rutinen inte är tydlig och inte följs
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Följs rutinerna gällande
debitering av torghandeln

Ingen avvikelse

Som ett steg mot en enklare
hantering så tog fullmäktige beslut
om ny taxa och avgifter som är mer
lättförståerliga än de gamla. Syftet är
att säkerställa att kunden förstår
reglerna och priserna. I övrigt inga
avvikelser.
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Område:

Personal
Processer/rutiner:
Bidragsanställningar
Risker:
Att vi inte får in det bidrag som vi har rätt till

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Att rutinerna för sökning av
medel för de bidragsansällda inte
följs eller fungerar

Processer/rutiner:
Arbetsmiljö
Risker:
Att personal blir sjukskriven

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att personalen uppmanar
låntagare att använda
självbetjäningsautomaten, och att det
ökar

Mindre avvikelse

48 % av utlånen och 64 % av
återlämningen är i
självbetjäningsautomaterna.
Resultatet från 2015 var 40 % av
utlånen och 53 % av återlämningen i
självbetjäningsautomaterna.
Användandet har alltså ökat, men
fler åtgärder behövs för att öka
takten av användandet av
självbetjäningsautomaterna.

Åtgärder

Status

Öka användandet genom att
frågan tas upp på nytt på APT.

Ej påbörjad
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Område:

Ekonomi
Processer/rutiner:
Kontanthantering
Risker:
Att kontanter försvinner till obehörig person

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att rutinerna för
kontanthantering följs och säkerställs
på biblioteken

Mindre avvikelse

Rutinen att besökare alltid uppmanas
betala med kort följs fortfarande inte
helt.

Åtgärder

Status

Hur rutinerna följs upp
kontrolleras två gånger per år.

Ej påbörjad

Slutdatu
m

Kommentar

2017-0210

4 Slutsatser av uppföljning
I de fall där det har funnits avvikelse har åtgärd planerats och lagts in och kommer att genomföras
under halvår 2 2016.

5 Förslag till beslut
Uppföljningen av internkontroll för delåret 2016 överlämnas till kommunstyrelsen.

Tillväxt, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2016

5(5)

